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1993 nr. 78 18. maí
Lög um vernd svæðislýsinga smárása í
hálfleiðurum
Tóku gildi 27. maí 1993.Breytt meðl. 19/1995 (tóku gildi 9. mars 1995) og l. 126/
2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).
Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess aðmálefnasvið sé
tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt viðferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra eðaatvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisem fer með lög þessi.

� 1. gr. Sá sem hannar svæðislýsingu smárása í hálfleið-
ara hefur einkarétt til hagnýtingar hennar samkvæmt lögum
þessum.
� Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum er háð því að
um nýsköpun sé að ræða, annaðhvort í heild eða að hluta.
Skilyrði er að um eigið verk hönnuðar sé að ræða og að svæð-
islýsingin sé ekki almennt þekkt.
� 2. gr. [Verndar samkvæmt lögum þessum nýtur sá sem
hannað hefur svæðislýsingu smárása í hálfleiðara eða sá aðili
eða lögaðili er öðlast hefur rétt hans.]1)

1)
L. 19/1995, 1. gr.

� 3. gr. Í einkarétti aðila á hagnýtingu svæðislýsingar
smárása í hálfleiðara felst eftirfarandi:

1. Réttur til afritunar svæðislýsingar smárása sem nýtur
verndar skv. 1. gr. laganna.

2. Réttur til hagnýtingar svæðislýsingar smárása í at-
vinnuskyni.

Hagnýting í atvinnuskyni þýðir sala, leiga, langtímaleiga
eða önnur notkun svæðislýsingar smárása í atvinnuskyni eða
tilboð gerð í þeim tilgangi.

3. Réttur til innflutnings svæðislýsingar eða smárásar sem
framleidd var með þeirri svæðislýsingu til nota í atvinnu-
skyni.

Einkaréttur tekur ekki til:
1. afritunar svæðislýsinga smárása sem ekki tengist at-

vinnurekstri,

2. afritunar svæðislýsinga smárása sem gerð er í rann-
sókna- eða fræðsluskyni,

3. svæðislýsingar smárása sem hefur orðið til vegna at-
ferlis sem 2. tölul. þessarar málsgreinar tekur til,

4. athafna sem 1. mgr. tekur til eftir að svæðislýsing
smárásar, sem nýtur verndar skv. 1. gr., hefur verið sett á
markað af rétthafa eða með samþykki hans.
� 4. gr. Einstaklingi, sem eignast hefur smárás sem hefur
verið framleidd, hagnýtt í atvinnuskyni eða flutt inn andstætt
lögum þessum, er heimilt að hagnýta sér hana í atvinnuskyni
eða flytja hana inn svo fremi sem viðkomandi vissi ekki að
svo væri ástatt um smárásina né hafði gildar ástæður til að
halda að svo væri. Að beiðni rétthafa skal úrskurða honum
sanngjarnar bætur ef slík hagnýting í atvinnuskyni eða inn-
flutningur á sér stað eftir að einstaklingur hefur fengið vitn-
eskju um eða hefur gildar ástæður til að halda að smárásin
hafi verið framleidd andstætt lögum þessum.
� 5. gr. Einkaréttur til hagnýtingar svæðislýsingar smárása
í hálfleiðurum stofnast þegar svæðislýsing er fyrst áfest eða
árituð. Einkarétturinn fellur niður 10 árum eftir lok þess alm-
anaksárs er svæðislýsing var fyrst hagnýtt í atvinnuskyni ein-
hvers staðar í heiminum. Einkarétturinn fellur niður 15 árum
eftir lok þess almanaksárs er svæðislýsingin var fyrst kynnt
ef hún hefur ekki enn þá verið notuð í atvinnuskyni.
� 6. gr. Hverjum þeim, sem af ásetningi eða gáleysi brýtur
gegn rétti þeim er lög þessi veita aðila, er skylt að bæta hon-
um tjón það er af hefur hlotist. Bætur þessar mega þó aldrei
vera hærri en nemur hagnaði hins bótaskylda af brotinu.
� 7. gr. Brot gegn lögum þessum varða sektum.
� 8. gr. [Ráðherra]1) er heimilt að setja með reglugerð nán-
ari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

1)
L. 126/2011, 180. gr.

� 9. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi.


